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PERFIL DA VERDE AZUL

A Verde Azul Consult, Lda (VA), conta 
com uma larga experiência na realização 
de pesquisas em diferentes áreas, in-
cluindo projectos de capacitação, or-
denamento territorial, planeamento 
participativo, participação comunitária, 
gestão ambiental, avaliação de impac-
to ambiental, gestão de terras, gestão 
de solo urbano, e processamento e 
analise estatística de dados complexos. 
Nesta secção serão referidos apenas al-
guns dos projectos mais relevantes que 
melhor ilustram a nossa experiência na 
componente de Gestão de Terras.
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Estudos de linhas de base de projectos 
e programas de desenvolvimento;

Gestão e concepção de ferramentas e 
mecanismos de recolha, sistematização 
e análise de informações/dados, bem 
como metodologias participativas 
(métodos e técnicas de pesquisa social 
quantitativas e qualitativas);

Monitoria e Avaliação (M&A) de pro-
jectos;

Estudos socioeconómicos. Monitoria e 
Avaliação (M&A) de projectos;

uso sustentável de recursos 
naturais e bem estar social

República de Moçambique | MISAU | Ministério da Saúde 
Linha Verde: 84 146 / 82 149 
Email: covid19@ins.gov.mz / www.misau.gov.mz

REGRAS E NORMAS DE SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DO COVID-19

verdeazul.co.mz

No entanto, de entre vários objectivos, 
o Boletim informativo tem os seguintes: 

i) Divulgar actividades da Verde Azul em diferentes áreas; ii) Promover o marketing 
empresarial; iii) Estabelecer possíveis parcerias de interesse da empresa e; iv) Man-
ter actualizado o grupo alvo em relação as actividades desenvolvidas pela empresa. 
Numa primeira fase, o boletim informativo da Verde Azul, terá uma periodicidade 
mensal.
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VERDE AZUL IMPLEMENTA O PROGRAMA TERRA SEGURA, NO ÂMBITO DO PROJECTO LANDSCAPE

O Projecto Sustenta tem como 
pressuposto uma gestão integra-
da de agricultura e de recursos 
naturais, cujo, objectivo é pro-
mover e facilitar o desenvolvi-
mento rural integrado, com vista 
a contribuir para a melhoria das 
condições de vida das famílias ru-
rais. Por sua vez, o MOZFIP é um 
projecto que pretende promover 
as boas práticas de gestão inte-
grada de terra e o maneio flor-
estal. Por outro lado, as fontes de 
financiamento são também difer-
enciadas.

Enquanto o MOZFIP consiste na 
dinamização das cadeias de val-
or de base agroflorestal, capaci-
tando todas as partes envolvidas, 
com os recursos necessários e 
criando as sinergias possíveis, de 
forma, a aumentar a produtivi-
dade e rendimento dos benefi-
ciários, assegurando em simultâ-
neo, o fornecimento de resposta 
imediata em caso de crise ou de 
emergências elegíveis.

Os projectos são financiados pelo 
Banco Mundial (BM), através do 
Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento Sustentável (FNDS), insti-
tuiçao vinculada no Ministerio de 
Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (MADER). O projecto teve 
início em Setembro de 2017 e, 
está previsto o término em Maio 
de 2021. Contudo, os trabalhos 
de campo, tiveram início no mês 
de Fevereiro de 2018. 
O programa tem como meta en-
tregar aos beneficiários abran-
gidos pelo projecto, nomeada-
mente, Pequenos Produtores 
Comerciantes Emergentes 
(PACEs), Pequenos Agricultores 
(PAs) e, em geral membros das 
comunidades localizadas nas 
áreas abrangidas pelo projecto, 
337.070 títulos de Direito de Uso 
e Aproveitamento de Terra e 430 
certidões de delimitação das co-
munidades locais.

Os projectos Sustenta e MOZFIP, 

estendem-se pelas seguintes 
provinciais: Zambezia (distritos 
de Mocuba, Gile, Alto Molocue, 
Gurue, Ile, Mulevala, Mocubela, 
Maganja da Costa e Pebane), 
Nampula (distritos de Rapale, 
Ribaue, Malema, Mecuburi e La-
laua) e provincia de Cabo Delgado 
(distritos de Macomia, Meluco, 
Quissanga, Montepuez, Ancuabe,  
Pemba-Metuge e Ibo). 

Na provincia de Cabo Delgado, os 
trabalhos foram interrompidos, 
devido a situação politico e mili-
tar.

O SUSTENTA VISA:

(A) O desenvolvimento da ag-
ricultura de conservação para 
segurança alimentar e rendi-
mento;

(B) O maneio sustentável 
de recursos naturais e a val-
orização de produtos ma-
deireiros e não madeireiros;

(C) O fortalecimento da segu-
rança de posse da terra;

(D) A promoção do acesso 
ao direito de uso e aproveita-
mento da terra, e ainda;

(E) O fortalecimento das insti-
tuições governamentais e de 
outros intervenientes.

AS PRINCIPAIS COMPONENTES DO 
PROJECTO SÃO AS SEGUINTES: 

(i) Registo e/ou regularização 
do direito de uso e aproveita-
mento de terra (RDUAT);

(ii) Delimitação das áreas das 
comunidades locais;

(iii) Elaboração de zoneamen-
to das áreas ocupadas pelas 
comunidades locais;

(iv) Elaboração dos planos de 
comunitários de uso de terra 
e;

(v) Elaboração das agendas 
comunitárias de desenvolvi-
mento.
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MAPA ILUSTRATIVO DAS PROVINCIAIS E DISTRITOS ABRANGIDOS PELOS PROJECTOS SUSTENTA E MOZFIP

Figura 1: Mapas de localização dos dis-
tritos abrangidos pelos projectos e co-
munidades delimitadas.

Delimitadas mais de 300 
Comunidades Locais nas 
províncias de Zambézia e 
Nampula
A Verde Azul delimitou nas provincias de 
Zambézia e Nampula 327 comunidades, 
correspondendo a 76% das metas estabele-
cidas pelo projecto. Esta percentagem mos-
tra que o grau de cumprimento é bastante 
satisfatório, tendo emconsideração que o 
projecto termina em Maio de 2021. As de-
limitações comunitárias, culminam com a 
entrega da respectiva Certidão de Delimi-
tação. 
O trabalho é acompanhado pela realização 
de zoneamento da área comunitária, elab-
oração de planos comunitários de uso de 
terra e agenda de desenvolvimento comu-
nitário, que são instrumentos de extrema 
importância na planificação do uso suste-
ntável dos recursos naturais e, pode servir 
ao governo local para identificar quais as 
reais necessidades das comunidades, no 
quer diz respeito as infra-estruturas sociais 
e económicas. Aliás, nestes instrumentos 
(agenda comunitária da comunidade), a 
comunidade elabora o seu plano de acção, 
com um horizonte de 5 anos. Assim, até ao 
final do projecto, 430 comunidades terão 
estes instrumentos em mão, para melhor 
gerirem os seus recursos. 
Importa referir que durante a elaboração 
destes instrumentos, foram acompanha-
dos por formações dos Comités de Gestão 
dos Recursos Naturais (CGRN) assim como 
capacitações dos mesmos em áreas rel-
acionadas com a gestão e administração 
dos recursos naturais. Devido a Pandemia 
da Covid-19, a actividade de campo está 
temporariamente suspensa, até ao fim do 
período de emergência.

110 RUA FERNANDO GANHÃO, BAIRRO DA SOMMERSCHIELD, MAPUTO, MOÇAMBIQUE | TEL: +258 (21) 486 214 | info@verdeazul.co.mz
Para subscrever ou cancelar esta publicação envie um email para | webdev@verdeazul.co.mz

http://www.verdeazul.co.mz
mailto:info@verdeazul.co.mz
mailto:webdev@verdeazul.co.mz


4verdeazul.co.mz

Figura 2: (esquerda), membros da comunidade e vizinhos, identificando os limites das suas comunidades (confrontação 
de limites), com base em mapas topograficos (delimitação sistemática/cluster). Figura 3: (direita), alguns membros da 
comunidade percorrendo os limites da comunidade, uma vez que no mapa não houve concensos.

DELIMITADAS MAIS DE 300 COMUNIDADES LOCAIS NAS PROVINCIAIS DE ZAMBÉZIA E NAMPULA (cont.)

Figuras 4 (esquerda) e 5 (direita), ilustram membros da comunidade elaborando mapas participativos, durante o processo 
de delimitação comunitária, zoneamento e Planos Comunitários de Uso de Terra.
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Figuras 6 (esquerda) e 7 (direita): Mapas de Zoneamento e Plano Comunitário de Uso de Terra da comunidade de Napido, 
distrito de Gilé, provincia da Zambézia.

Pense como Terra

uso sustentável de recursos naturais
e bem estar social

“Lutamos pela harmonia entre a terra, as 
pessoas e toda a comunidade biótica. Esta 

harmonia promove a sustentabilidade 
das nossas acções.”

verdeazul.co.mz

DELIMITADAS MAIS DE 300 COMUNIDADES LOCAIS NAS PROVINCIAIS DE ZAMBÉZIA E NAMPULA (cont.)
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TRABALHOS REALIZADOS NA COMPONENTE DE GESTÃO DE TERRAS:

Nome do Cliente Nome do Serviço Duração Local no País Breve descrição dos 
serviços prestados

Millenium Challenge 
Account MCA

Acesso seguro à terra 
em Moçambique

Junho 2009   - Junho 
2013

Zambézia, Nampula, 
Cabo Delgado e Niassa

A Componente de Terra do MCA permitia facilitar um programa de melhorias nos sistemas de administração da ter-
ra e titulação e registos dos direitos fundiários, através de um programa institucional de capacitação e de revisão das políti-
cas e legislação correspondente. A Verde Azul em parceria com a HTSPE,  Lda (UK), foi contratada para a provisão da as-
sistência técnica (AT) a estas actividades no período de 2009 a 2013 com incidência em quatro províncias do país -  Zambézia, 
Nampula, Cabo Delgado e Niassa. O propósito é implementar a Componente de Terra – Acesso Seguro á Terra com objecti-
vo de produzir impactos económicos concretos que sejam mesuráveis nas camadas sociais mais pobres nas províncias -alvo. 

MILLENIUM CHALLENGE ACCOUNT MCA - ACESSO SEGURO À TERRA EM MOÇAMBIQUE

Nome do Cliente Nome do Serviço Duração Local no País Breve descrição dos 
serviços prestados

CLUFF Delimitação Sistemática 
de Terra Comunitária

Junho 2013  - Junho 
2014 Tete e Gaza

Iniciado por seis doadores (DFID, SIDA, SDC, Irish Aid, Holanda, Dinamarca) em 2006 e através do Fundo de Apoio às De-
limitações Comunitárias – CLUFF, estão interessados em apoiar e alargar o seu apoio no domínio de terras comunitárias. 
Esta proposta no seu formato final visa posicionar o apoio da Verde Azul Consult LDA em resposta aos Termos De Refer-
encia – “Apoio Distrital á Administração de Terras Comunitárias – com financiamento do CLUF”. A proposta com um pilo-
to implementado em 2 Províncias – Tete e Gaza, tem como base identificar as principais acções e custos assim como desen-
volver os termos de referência para um programa Nacional de Terras Comunitárias. A nossa abordagem, apresenta uma 
estratégia com duas fases distintas: a) Fase de Capacitação Institucional, com especial enfoque em delimitações comunitárias e 
b) fase de Implementação de Trabalhos, com extensão para demarcações comunitárias. A segunda fase inspira-se nos últimos 
3 meses da Fase inicial, permitindo assim fazer com que o plano seja ajustado com a realidade de cada província e instituição.

CLUFF - DELIMITAÇÃO SISTEMÁTICA DE TERRA COMUNITÁRIA

Nome do Cliente Nome do Serviço Duração Local no País Breve descrição dos 
serviços prestados

MITADER- FNDS
LANDSCAPE - Delimitação 

Sistemática de Terra 
Comunitária

Novembro 2017 - Em 
curso

Zambézia, Cabo Delgado, 
e Nampula

A Verde Azul é implementadora da componente de Terra do Projecto de Gestão da Paisagem de Agricultura e Recursos 
Naturais (SUSTENTA) e o Projecto de Investimento Florestal de Moçambique (MOZFIP), que integram no projecto LAND-
SCAPE. Ambos os projectos encontram-se sob gestão do FNDS, em coordenação com o Ministério da Terra, Meio Ambi-
ente e De-senvolvimento Rural (MITADER). O LANDSCAPE está a ser implementado na Zambézia, Cabo Delgado, e Nam-
pula. SUSTENTA: integrar as famílias rurais na agricultura sustentável e cadeias de valor baseadas na floresta na Área do 
Projecto. MOZFIP: melhorar o ambiente propício para, e práticas de, gerenciamento de florestas e terras em paisagens direcionadas.
Isto será conseguido através da promoção de actividades de produção e valor acrescentado de agricultura seleccionada e cadeias 
de valor baseadas na floresta, melhorando a segurança da posse das famílias rurais e comunidades, fortalecendo o planeamento 
espacial, incluindo a nível da comunidade, gestão integrada da paisagem, e as capacidades institucionais das principais institu-
ições públicas e privadas nos níveis provincial e distrital e a restauração de terras degradadas, críticas para as cadeias de valor.

MITADER- FNDS - LANDSCAPE - DELIMITAÇÃO SISTEMÁTICA DE TERRA COMUNITÁRIA
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Nome do Cliente Nome do Serviço Duração Local no País Breve descrição dos 
serviços prestados

Municipio da Cidade de 
Maputo

PROMAPUTO – Consultoria para Apoio à 
Concepção e Execução do Programa de 

Regularização Massiva de DUAT’s

Agosto 2014 - Agosto 
2016 Maputo

O serviço de consultoria foi fornecer assistência técnica ao CMM para fortalecer a regularização da posse da terra e reg-
isto de terras em zonas periurbanas na cidade de Maputo, incluindo a metodologia de desenvolvimento e mecanismos de su-
pervisão para a demarcação enredo e registo de terras. O programa de regularização massiva de DUAT’s foi aplicada numa 
área específica, de modo a poder ser melhorado e aplicado numa gama mais ampla de assentamentos informais, com 
o objectivo de estabelecer uma rotina que irá gerar aumento de eficiência e eficácia na alocação de DUATs em Maputo.

MUNICIPIO DA CIDADE DE MAPUTO - PROMAPUTO – CONSULTORIA PARA APOIO À CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO MASSIVA DE DUAT’S

Nome do Cliente Nome do Serviço Duração Local no País Breve descrição dos 
serviços prestados

IFAD and CEPAGRI
PROSUL – Serviços de consultoria de 

acesso Seguro à Terra para os beneficiári-
os do projecto Pro-poor - Cadeias de valor 

nos corredores de Maputo e Limpopo

Janeiro 2015 - Dezembro 
2018 Maputo

O projecto pretende fornecer apoio às comunidades e associações no desenvolvimento das actividades económicas. A 
Verde Azul entra na componente de garantir os direitos à terra e de recursos naturais, incluindo a aplicação e emissão de Di-
reitos de Uso de Terra - DUATs (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra). A VA desenvolve os planos de gestão de uso da 
terra para auxiliar CEPAGRI a apoiar as associações envolvidas na PROSUL para garantir os seus direitos à terra. O tra-
balho inclui a delimitação das terras comunitárias, o processamento de DUATs, demarcação das áreas de uso da ter-
ra e documentação de regras de grupo e estatuto social para regular a alocação e uso da terra. O projeto será desen-
volvido em estreita colaboração com as autoridades provinciais e distritais de terra em Maputo e Limpopo Corredores.

IFAD AND CEPAGRI - PROSUL – SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE ACESSO SEGURO À TERRA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJECTO PRO-POOR

Nome do Cliente Nome do Serviço Duração Local no País Breve descrição dos 
serviços prestados

USAID
Avaliação intermédia do desempenho da 
evolução do Projecto de Adaptação das 

Cidades Costeiras de Moçambique (CCAP)

Outubro 2016 - Janeiro 
2017 Pemba e Quelimane

A Verde Azul em parceria com a Eccodit realizou uma avaliação do projecto CCAP que está a ser implementado pela Chemonics. Esta aval-
iação apresenta uma oportunidade para resolver quaisquer problemas de desempenho do projeto, como também de informar o desen-
ho de projetos de adaptação às alterações climáticas a nível municipal, melhorar a aprendizagem organizacional intrínseca do Projecto 
e fornecer informações importantes sobre programas integrados para as partes interessadas em Moçambique e parceiros de imple-
mentação. Avaliação do Plano Local de Adaptação Climáticas (PLA) junto dos município de Pemba e Quelimane e respectivos parceiros.

USAID - AVALIAÇÃO INTERMÉDIA DO DESEMPENHO DA EVOLUÇÃO DO PROJECTO DE ADAPTAÇÃO DAS CIDADES COSTEIRAS DE MOÇAMBIQUE (CCAP)

Nome do Cliente Nome do Serviço Duração Local no País Breve descrição dos 
serviços prestados

UNICEF-INAS Re-Cadastramento dos benefi-
ciários dos programas do INAS

Outubro 2014 - Outubro 
2015 Maputo 

O INAS pretende re-cadastrar 424.019 Agregados Familiares (AF) beneficiários dos programas Programa de Subsídio Social Básico (PSSB) 
e do Programa de Apoio Social Directo (PASD) no novo Sistema de Gestão de Informação (SGI) do Instituto nacional de acção social. O 
Re-Cadastramento dos AF beneficiários pretende melhorar a focalização dos beneficiários, detectando os erros de inclusão e exclusão 
nos AF, facilitando responder a estes erros, desse modo melhorando a eficácia e justiça na distribuição de transferências sociais pelo INAS.

UNICEF-INAS - RE-CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS DO INAS
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